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Återvinningsstationer och låst hus

Låsta återvinningsstationer

I Mises medlemskommuner finns ett flertal
obemannade återvinningsstationer för
förpackningar och papper.

Har du köpt
eller sålt hus,
eller bytt avfallskärl?
Kom ihåg att meddela Mise
så att din faktura blir rätt.
Tänk på att alla fritidshus
också ska anmälas,
även om de står tomma.

Ditt Misekort är programmerat så att du kan
lämna förpackningar och papper i stationerna
vid Kantarellen, S-Market i Jomala samt stationen
i den kommun som står på ditt Misekort.
Var noga med hur du sorterar ditt avfall,
är du osäker finns en sorteringsguide på
Mises hemsida.
Har du större mängder återvinningsmaterial ska det lämnas till Mise ÅVC
eller Misebilen.

Brännbart avfall

Det brännbara avfallet ska lämnas i ett låst hus
för brännbart avfall eller så kan du ha tömning av
avfallskärl vid ditt hus. Vill du veta mer om hur du
kan hantera det brännbara avfallet, kontakta vår
kundtjänst eller se Mises hemsida.

Bioavfall

Du som är ansluten för att lämna ditt brännbara
avfall till låst hus på fasta Åland har även
möjlighet att lämna bioavfall (matavfall)
i det låsta huset.
Bioavfallet ska läggas i
komposterbar påse
(biostärkelse eller papper)
Plastpåsar förstör nedbrytningen.

Sopmärken
Brännbart avfall, grovavfall och möbler lämnas mot
avgift till ÅVC. Du kan beställa sopmärken på
www.mise.ax, köpa från Mises kontor eller
på plats vid Mises ÅVC och i Misebilen.

Du vet väl om att det går att kompostera
på stugan.
En kompost gillar i och för sig mycket näring
(matrester m.m.), men det är inget problem att
lämna komposten under lite längre tid. Det är bara
att röra om och fylla på med nytt matavfall så kommer komposten igång igen. Är den torr så kan du
vattna komposten och är det för blöt så blanda i lite
torvströ.
Om man vill ha egen kompost ska den vara
godkänd för matavfall. Den ska vara sluten och
isolerad för att inte dra till sig skadedjur eller lukta
illa.
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Välkommen till ÅVC

Mise ÅVC Öppettider
Svinryggen, Hammarlandsvägen 817, Jomala

Måndag - fredag 12:00-18:00
Lördag 10:00-15:00
Mise ÅVC har stängt röda helgdagar, 9 juni, midsommarafton
och julafton. Nyårsafton öppet 10-15.

MiseReturen på Mise ÅVC
MiseReturen är en returhörna dit du kan hämta och
lämna t.ex. skivor, böcker, husgeråd, elektronik, småmöbler, leksaker. Det du lämnar ska vara helt, rent och
fungerande. Nu kan du förutom Prylar och böcker lämna
byggmaterial, trädgårdsredskap samt verktyg.
MiseReturen finns till höger efter grinden.
Du kan besöka den utan Misekort.

Lämna kostnadsfritt:
• Återvinningsmaterial; kartong/tetra,
papper, metall/aluminium, plast
• Elektronik; tv, kylskåp,mobil,lampor
• Farligt avfall; sprayburkar, måleri
• Trasigt porslin, planglas och keramik upp till
20 l.
• Trädgårdsavfall (lämnas till Mise ÅVC, inte
Misebilen) upp till ett bilsläp (8 säck)
För mer uppgifter om begränsningar i mängd se
Mises hemsida.
Mot avgift kan du lämna:
• Möbler (ej Misebilen)
• Brännbart avfall i säck
• Övrigt grovavfall i säck
För avgifter se Mises hemsida.

Misebilens turlista
Kom ihåg Misekortet!

Lumparland, Klemetsby
Första torsdagen i månaden kl. 16:00-18:00
Kökar, Karlby brandstation:
Andra torsdagen i månaden kl. 13:00-14:30
Extratur: tors 30.7
Hammarland, Kattby
Tredje torsdagen i månaden kl.16-18
Sottunga, vid affären
Fjärde torsdagen i månaden kl. 14:00-15:45
Avvikande tur: ons 30.12 (istället för 24.12)
Extratur: fredag 10.7

Ett samarbete mellan
Mise och Ålands Idrott.
Textilinsamling

Mariehamn och Jomala
		
Måndag

Tisdag

16:00 -16:30
16:45 -17:15
17:30 -18:00
18:15 -18:45
19:00 -19:30

Österledens parkering
Strandnäs skola
Österkulla daghem
Hantverkargränd, Jomala
Maxinge, södra parkering

Vikingterminalen
Lervik
Baltichallen
Stadshuset
S-market Jomala

Bidra till minskat avfall
och öka idrottandet
Så här fungerar Idrottsbanken:
• Du lämnar obehövlig sportutrustning till
Misebilen och Mise ÅVC
• Mise förmedlar utrustningen till Ålands
Idrott.
• Ålands Idrott lånar ut till de som
behöver, se mer på
www.alandsidrott.ax

Mise samlar in rena textilier på Mise ÅVC
och i Misebilen.Textil sorteras och lämnas
för återanvändning och bistånd till Emmaus.
Resttextilier återbrukas av Fixtjänst till väskor,
pannlappar,pysseltyger m.m som säljs i Fixtjänsts butik och vissa museibutiker.
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